בג"ץ 2983/18

בבית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 .1סעדה איסמעיל עבדאל האדר חסונה
 .2עמותת "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע"
על ידי ב"כ עוה"ד סיגי בן ארי ואח'
מרח' הרכבת  42תל אביב
טלפון ;03-6244120 :פקס'03-6244130 :

העותרות

נ ג ד
 .1שר הביטחון
 .2מתאם פעולות הממשלה בשטחים
 .3מינהלת התיאום והקישור (עזה)
ע"י פרקליטות המדינה,
משרד המשפטים ,ירושלים
טלפון ;02-6466589 :פקס'02-6467011 :

המשיבים

הודעה מטעם המשיבים
.1

עניינה של העתירה בבקשתה של העותרת ( 1להלן :העותרת) ,תושבת ישראל ,החולה
במחלת הסרטן ,לצאת לרצועת עזה לצורך ביקור בני משפחתה מדרגה ראשונה.

.2

ביום  2.5.18התקיים דיון בעתירה .בתום הדיון ניתנה החלטת בית המשפט במסגרתה
נקבע:
"תמו הטיעונים .עניין אחד טעון השלמה.
ב"כ העותרות תעברנה לעיון ב"כ המשיבים בהקדם האפשרי תיעוד על אודות
מצבה של אם העותרת  .1אם אכן יסתבר כי מפאת מצבה ,לא תוכל אם
העותרת  1לבקר את בתה ,העותרת  ,1בישראל ,ישקלו המשיבים אם יש
הצדקה לחרוג מן הכללים בכגון דא ,ויודיעו עמדתם בתוך  5ימים מיום
שיתקבל אצלם התיעוד הרפואי מאת ב"כ העותרות.

.3

בהמשך להחלטת בית המשפט האמורה ,ביום  6.5.18העבירה באת כוח העותרות לח"מ
מסמך רפואי בנוגע למצבה של אם העותרת המתגוררת בעזה .מהמסמך הרפואי עולה כי
האם סובלת מבעיות רפואיות שונות ואינה יכולה להתנייד.

2
.4

המסמך הרפואי הועבר לבחינת הגורמים הרלוונטיים במת"ק עזה .ביום  7.5.18הוחלט
לאחר בחינת המסמך כי באופן חריג ,נוכח מצבה הרפואי של אם העותרת ,ונוכח מצבה
הרפואי של העותרת עצמה ,העותרת תוכל לצאת לביקור ברצועת עזה באופן חד פעמי.

.5

המשיבים יבקשו להדגיש ,כי החלטתם נטועה כולה בנסיבות ההומניטאריות היחודיות
של מקרה זה ,ואין בה כדי להשליך על מקרים אחרים ,ובוודאי שלא על מדיניות
המשיבים בכללותה לעניין יציאת ישראלים לרצועת עזה.

.6

לצורך הסדרת יציאתה של העותרת לרצועת עזה ,על העותרת לפנות למשרד ישראלים
במת"ק עזה.

.7

בשולי הדברים ,יבקשו המשיבים להצר על כך שהעותרת לא הזכירה במסגרת בקשתה
לצאת לרצועת עזה מיום  ,29.3.18את אמה ולא צרפה את הנתונים הרלוונטיים בנוגע
למצבה.

.8

בנסיבות אלו יטענו המשיבים ,כי העתירה מיצתה עצמה ודינה להימחק.

היום ,כ"ג באייר ,תשע"ח
 08במאי2018 ,

תהילה רוט ,עו"ד
סגנית בכירה במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

